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Agenda
9 mei 2014 YoungSeven, Uit de gevangenis: en dan.....?
10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
12 mei 2014 KBO: slotmiddag Mevr Haring test uw muzikale kennis
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje
23 mei 2014 Step/Traptrekker/Skelter-race
28 mei 2014 KBO: laatste gymochtend voor de zomerstop
29 mei 2014 Eerste Heilige Communie
29 mei 2014 Dorcas: Hemelvaartsdag fietsdag
31 mei 2014 40 MM
14 juni 2014 Rabo Sponsortocht
14 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in
22 juni 2014 15:00 Hoorns Keyboard ensemble in kerkje Veenhuizen
29 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
6 juli 2014 Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United
11 augustus 2014 t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie

Vrijdag 9 mei 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en 
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332     
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 19 MEI 2014 vóór 19.00 
uur in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote  
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 6 juni 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 
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HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Pastor: Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend

Pastor: Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718   
 t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 
 
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  voor 15 mei   op  het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In mei  is de groep van mevrouw van  Toos Mooij en Ans van Langen aan  de beurt om de kerk op 
orde te maken. 
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Bloemengroep:
In mei wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de 
pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

TER OVERWEGING: MOEDERDAG.

Moeders weten wanneer je je aanstelt.
Alleen een moeder kan uit een stelletje ongeregeld een gezin maken.
Moeders zijn de enigen die je de waarheid vertellen, ook als het pijn doet.
Moeders roepen je achterna en zwaaien met dingen die je weer eens bent vergeten.
Moeders zijn degenen die horen wanneer hun kind zachtjes in een kussen ligt te huilen.
Moeders kunnen tranen door de telefoon drogen.
Moederliefde heeft niet zoveel slaap nodig als andere soorten.
Op moeders kun je altijd rekenen.
Met ‘moeders’ blijf je altijd verbonden.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  3 mei 2014.

Aanstaande zondag is het Moederdag. En ook de tweede zondag van de maand. Normaal gesproken 
gaat dan Jan Molenaar voor. Maar hij besteedt in deze periode veel tijd aan de verzorging van een zieke 
en kan niet voorgaan. Het was eigenlijk mijn vrije weekend, maar ik neem het graag van hem over.

We zitten midden in de Paastijd, een periode waarin we steeds weer uitbundig vieren dat het leven 
het wint van de dood, dat het licht het wint van de duisternis en dat er altijd weer toekomst is: de 
Blijde Boodschap dus. Dat begon met Pasen natuurlijk, met de Paasbijeenkomst voor de kinderen, 
waarvoor heel veel belangstelling was. Daarna de Paaswake, die begon bij de urnenmuur (sorry 
dat ik zo hard de kerk in ‘schreeuwde’, maar dat hoor ik zelf niet als ik daar sta; dat wordt me pas la-
ter meegedeeld). Met zeven vormelingen met fakkels bracht ik de in Maria Mater door pastor van 
der Linde gewijde Paaskaars, hosties en wijwater binnen. In Maria Mater stonden zes Paaskaarsen 
op een rij, van De Noord, Waarland, ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Sabinahof en Maria Mater. Allemaal 
hebben ze dezelfde afbeelding: een groen Kruisreliëf, waaraan vier takken zitten. Het kruishout 
leeft! Die vier takken aan deze ‘levensboom’ staan voor ons symbool voor de vier samenwerkende 
parochies, die getuigen van hetzelfde geloof.  Het kruis, de levensboom staat in water. We putten 
allemaal uit dezelfde bron van levend water, uit het Woord van Jezus. 
Het was een heel mooie, sfeervolle Paaswake. 

Op 24 april hebben we heel uitbundig het Vormsel gevierd van zeventien meisjes en jongens. Pastoor 
Matthieu Wagenmaker sprak de jongeren op inspirerende wijze toe. En de begeleiders zongen hun lon-
gen uit hun lijf. Tijdens het vormen werden foto’s getoond van de jongelui, van toen ze klein waren en 
van nu (door Ingrid Commandeur samen gesteld). Steeds hoorde je geroezemoes door de kerk gaan als 
er weer nieuwe foto’s in beeld kwamen. Erg leuk. Gerrie Groot verzorgde als vanouds het Vormselboek. 

Het was een prachtige afsluiting van een druk en bewogen seizoen. We zijn de Vormselwerkgroep 
en alle mensen die zich voor het project hebben ingezet enorm dankbaar voor alles wat zij heb-
ben gedaan. Dat het heel bijzonder is wat hier met het Vormselproject gebeurd, werd weer eens 
bevestigd door pastoor Wagenmaker: “Koester dit”, zei hij, “hier zit je toekomst”. En erachteraan zei 
hij: “Zullen we ruilen van parochie, want ik vind dit zo mooi”. Dat doe ik natuurlijk niet . Ik heb het 
hier veel te veel naar mijn zin, met name ook met deze jonge mensen.
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Op 8 mei is er weer een Viering van Meeleven. Evelien de Vries zal zingen.

Wat betreft mijn gezondheid: het schiet niet echt op. Maar als u dit leest, is er waarschijnlijk een 
behandelplan. Ik hoop heel erg dat dat snel effect heeft.

Graag wil ik u attent maken op de Lourdesreis van september. Van 17 tot en met 22 september is 
er weer een vliegreis naar deze prachtige bedevaartsplaats. Ik ga mee als pastor. Ik heb er weer erg 
veel zin in.  Al ruim twintig mensen hebben zich aangemeld. Maar er kunnen er nog wel twintig 
bij. Dus, als u zo’n reis graag eens wilt meemaken, meld u dan aan. Bent u slecht ter been: geen 
probleem; er zijn genoeg vrijwilligers (hulpen) die graag mee willen om u te helpen.

Data om te onthouden:
Elke dinsdagavond in mei:  rozenkrans bidden.
8 mei –   Viering van Meeleven
24, 25 en 26 mei -   kermis
29 mei –    Eerste Communie en Hemelvaartsdag
31 mei –    40 MM
8 juni –    Eerste Pinksterdag
27 juni –    Heilig Hartfeest
3 juli –    Viering van Meeleven
17 t/m 22 september –  Lourdesreis.

Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger

DONDERDAG 8 MEI
15.15 uur  Kinderkerk voor de bovenbouw

19.30 UUR 
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van Evelien de Vries.
Gebedsintenties voor : Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry,Piet 
Dekker en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom, 
Henk Borst, in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, 
in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, 
in liedevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,Alex Weel, Sander Borst 
en zegen over zijn gezin, 
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Jan Korver,Theo Groot en over-
leden familie Groot- de Goede, Marco Ursem, 
Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,in liefdevolle herinnering Marcella, Siemon van Langen 
en Catharina van Langen-Borst en Aad en zegen over de familie,
Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, 
Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan, Alie Idema van Die-
pen,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, 
in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinde-
ren,in liefdevolle herinnering Andre Veldman en om zegen over zijn gezin,Theo en Annie Hoog-
land-Bleeker, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Emiel de 
Knegt,In liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,Trien Koomen en overleden 
familie,Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester 
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Jan en de familie Oude-
man-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin,Jan Veldman en zegen over zijn 
gezin,Chris Dekker, Will, Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Riet Oudeman-Beers 
en om zegen over haar gezin, Nic Commandeur en zegen over zin kinderen en kleinkinderen, Bets 
Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin.
Koster:Ria Danenberg.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
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WEEKEINDE 10  EN 11 MEI
Vierde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen(2, 14a.36-41)
Petrus beëindigt zijn pinkstertoespraak. Vele toehoorders bekeren zich en laten zich dopen
Evangelie uit Johannes(10, 1-10) Jezus is de deur van de schaapskooi. Wie door hem  binnengaat, 
vindt leven in overvloed.

ZONDAG 11MEI
Moederdag
10.00 uur Woord- communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker - Burger.
Gebedsintenties voor:Jaap stoop en zegen over zijn gezin, Henk Borst, Toon en Annie Spaan-
sen-Borst, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden 
familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom, Alie Idema-van Diepen, Cor Borst en Ria Borst-Groot,overleden ouders van 
Schagen-de Moel Aris en Jan, Marie Wester-Kruier en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren, 
in dankbare herinnering ouders Koomen-Schouten, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun 
gezin, Ursula Groot wen overleden ouders Groot,Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Jaap en 
Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Bets Westmeijer-Groot en 
zegen over haar gezin, Gre Ursem-Jong haar gezin en overleden familie Ursem-Jong.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Ermionie Tsiamparlis en Jill Kavelaar. Koster; Gon Meester.

DINSDAG 13 MEI
19.00 UUR
Rozenkrans bidden met Nel van Schagen-Oudeman

WEEKEINDE 17 EN 18 MEI
Vijfde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen(6, 1-7)De apostelen stellen zeven mannen aan 
voor de dagelijkse ondersteuning van de hulpbehoevenden inde gemeenschap
Evangelie uit Johannes (14, 1-12) Jezus is de weg, de waarheid en het leven

10.00 UUR
Woord- en communieviering met Tineke de Boer-Bleeker en zang van het koor Echo
 Gebedsintenties voor:Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Theo Groot en overleden 
familie Groot-de Goede, Piet Beers en familie,Klaas en Geertje Oudeman-Bruin,Adriaan van Lan-
gen en zegen over zijn gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie 
Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursu-
la Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen 
over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, in liefdevolle 
herinnering jan en  de familie Oudeman-Groot, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, Riet 
Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Gre ursem-Jong haar gezin en overleden familie 
Ursem-Jong.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars:Roy Tesselaar en Timo Plak
Na de viering bent u uitgenodigd voor her drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk

19.00 UUR
Rozenkrans bidden met  Riet Kooijman

WEEKEINDE 24 EN 25 MEI
Zesde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen(8,5-8.14-17) Fillipus verkondigt met goed ge-
volg de blijde boodschap in Samaria)
Evangelie uit Johannes(14, 15-21) Jezus neemt afschedi van zijn leerlingen, maar Hij belooft hun 
een andere helper, die voor altijd bij hen zal blijven)
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ZONDAG 25 MEI
10.00 UUR Viering met  de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: jaap Stoop ene zegen over zijn gezin, Henk Borst, Tiny Veldman-Overtoom en 
overleden ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om 
verder te gaan,Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Jan 
Beers en zegen over zijn gezin, Alie Idema van Diepen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, voor de 90 jarige 
Henk Danenberg, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin. Koster;Ria Danenberg.

DINSDAG 27 MEI
19.00 UUR Rozenkrans bidden met Riet Kooijman

DONDERDAG 29 MEI
HEMELVAARTSDAG 10.00 UUR Eerste communieviering met Eduard Moltzer en Marion Bleeker-Bur-
ger en zang van het kinderkoor.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Anto-
nius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Mole-
naar-Goedhart, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering familie jan Oudeman-Groot 
en zegen over zijn gezin en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en 
overleden familie, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Johanna Ver-
wer-Ursem, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, overleden familie Jong-schilder.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Pascalle Beers en Jan Groot. Koster; Kees berkhout

ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP:
’t Veld:
Zaterdag 10 mei om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor
Zaterdag 17 mei om 19.00 uur Vormselviering met Toon Jorink en deken Wanna en zang van interamvo
Dinsdag 20 mei om 19.30 uur Maria viering met Toon Jorink
Zaterdag 24 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van de 
vrienden van het gregoriaans
Donderdag 29 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Waarland:
Zondag 11 mei om 10.00 uur viering met Monica Wildeboer en zang van het gemengd koor.
Dinsdag 13 mei om 19.00 uur Maria viering met Toon Jorink
Zondag 18 mei om 10.00 uur !e communieviering met pastoor Tilma en Marion Bleeker-Burger en 
zang van het kinderkoor
Zaterdag 24 mei om 19.00 uur Vormselviering met deken Wanna en Toon Jorinken zang van het 
ritmisch koor
Dinsdag 27 mei om 19.00 uur Maria viering met Marion Bleeker-Burger
Donderdag 29 mei om 9.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Nieuwe niedorp:
Zaterdag 10 mei om 19.00 uur Vormselviering met Toon Jorink en deken Wanna en zang van Timeless
Dinsdag 13 mei om 19.00 uur mariaviering met Theo Vertelman
Zondag 18 mei om 10.00 uur Viering met Monica Wildeboer en zang van de zonnezangertjes
Zondag 25 mei om 210.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het gemengd koor.
Dinsdag 27 mei om 19.00 uur Maria viering met Toon Jorink
Donderdag 29 mei om 10.00 uur viering met Monica Wildeboer.

Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Agenda
Op 15 mei vergadert het  parochiebestuur  om 19.30 uur
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Wandeling met de Franciscaanse Beweging 
in en rond Zwolle op 28 juni 

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 28 juni 2014 (10.30 uur – 17.00 
uur) in en rond Zwolle een wandeling van ongeveer 16 kilometer. Na een korte inleiding op 
het thema ‘betrokkenheid’ beginnen de deelnemers aan de wandeling, vanuit het prachtige 
klooster van de dominicanen (Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle). 
Het klooster is ook het eindpunt van de wandeling, die rond 16.30 uur gezamenlijk wordt 
afgesloten. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de FB. 

De route voert de wandelaars door het park De Weezenlanden de stad uit en langs het riviertje De 
Wetering richting Wythem. Bij de mooie Wythemerplas is gelegenheid om even te zitten en een 
broodje te eten. Via het golfterrein lopen de wandelaars weer terug naar het klooster in Zwolle.   
Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Het thema van de wandeling sluit aan bij 
het jaarthema van de Franciscaanse Beweging: ‘betrokkenheid’.

Inschrijving/koffie en thee:  10.30 - 11.00 uur
Inleiding:    11.00 uur
Afsluiting:    16.30 - 17.00 uur
Kosten,     ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50).  
    Lunchpakket graag zelf meenemen.  
Aanmelding en meer informatie:  via de mail: 
    info@franciscaansebeweging.nl 
of telefonisch:    073-6131340.

Begrijp je wat je viert? (2) 
Aflevering 1 eindigde met het gelui(d) van de kerkklokken dat ons op ‘de dag van de Heer’ naar de kerk roept 
om God te zoeken, om Hem en elkaar te ontmoeten. Maar eigenlijk worden we niet door de kerkklokken 
geroepen, maar door God zelf. Hij roept ons samen om ons te laten inspireren door het leven van Jezus. 
Een Eucharistieviering valt in twee delen uiteen. Er is de ‘Dienst van het Woord’ en de ‘Dienst van de 
Tafel’. Aan de ‘Dienst van het Woord’ gaat een inleiding vooraf, dit noemen we de ‘Openingsrite’. En aan 
het einde van de ‘Dienst van de Tafel’ is er een afsluitend gedeelte, dit noemen we de ‘Slotrite’. Zo bezien 
zijn er dus vier delen. Deze aflevering gaat over het binnenkomen in de kerk en over het eerste deel van 
de Eucharistie: de Openingsrite.   

Binnentreden in de heilige ruimte  
Ik stap over de drempel van Gods huis, maak een kruisteken met wijwater en zeg stil in mijn hart: 
‘In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’. Het kruisteken herinnert me aan Chris-
tus die uit Liefde voor mij gestorven is aan het kruis. Door het noemen van de Naam van God: 
Vader, Zoon en heilige Geest, belijd ik dat ik niet mijn eigen werk ben: ik besta in Gods’ Naam; mijn 
leven komt uit Hem voort en ik ben onderweg naar Hem toe. In een lied wordt dit kernachtig zo 
samengevat: ‘Door U geschapen om uit U te leven / Hartslag en adem hebt Gij ons gegeven / Land 
waar wij wonen, licht waarnaar wij streven / Oorsprong en toekomst’. 
Het kruisteken met wijwater herinnert me ook aan mijn doopsel, waardoor ik herboren ben en op 
grond waarvan ik de Eucharistie mag vieren. En met datzelfde kruisteken brengen we de laatste 
eer aan het lichaam van een overleden christen, zijn/haar leven verloopt tussen kruisteken en 
kruisteken. En tenslotte realiseer ik me door het kruisteken dat ik een heilige ruimte betreed die 
gevuld is met Gods tegenwoordigheid. Van de vorige Eucharistieviering worden immers de over-
gebleven Hosties, ook wel de ‘heilige Reserve’ genoemd, in het tabernakel bewaard. Als teken van 
Gods’ aanwezigheid brandt daar de Godslamp. 
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Natuurlijk bedenken we dit alles niet als we binnenkomen, maar het is goed om er zo af  
en toe weer eens bij stil te staan. De wijwateremmertjes in onze kerk zijn altijd goed gevuld, 
ga er dus niet achteloos aan voorbij!   
We gaan vervolgens naar voren. En dan zijn er altijd nog mensen die knielen of eerbiedig buigen. 
Zij weten bij wie ze binnenkomen en realiseren zich dankbaar en blij het grote mysterie van Zijn 
aanwezigheid. We gaan de kerkbank in, begroeten onze broeders en zusters daar, en bereiden 
ons in een moment van stilte voor op de Eucharistie. We hoeven daarbij niet veel woorden te ge-
bruiken. Zeg de Heer maar wat je bezighoudt; deel je vreugde en zorgen met Hem, vraag of Hij je 
onrustig hart tot rust wil brengen en weet dat Hij je wil laten delen in Zijn Vrede.  

De Openingsrite
Intrede  
Aan het begin van de viering klinkt de bel en gaan allen staan. Staan is een teken van eerbied voor 
de priester die Christus vertegenwoordigt maar het is ook een teken dat wij deelhebben aan de 
verrijzenis van de Heer, die wij in deze samenkomst gaan vieren. De priester gaat met zijn assisten-
ten naar het altaar, soms worden het kruis (Christus zelf gaat voorop en wij volgen) en het evange-
lieboek (van Gods’ Woord leven wij) in de processie meegedragen. ‘Altaar’ betekent ‘offerhoogte’ 
en deze hoogte legt zichtbaar een verbinding tussen de H. Mis en het kruisoffer van Christus op 
de Calvarieberg. De intocht wordt begeleid door een lied dat bij voorkeur door het hele volk wordt 
gezongen want samen zingen bevordert de verbondenheid. Dit intredelied is afgestemd op de 
liturgische tijd en er klinkt vaak iets door van de blijdschap om het samen zijn in Gods’ huis: ‘De 
vreugde voert ons naar dit huis waar ’t Woord aan ons geschiedt. God roept zijn Naam over ons 
uit en wekt in ons het lied…’.  We zingen veel tijdens de Eucharistie omdat in de zang kan worden 
uitgedrukt wat met woorden alleen niet te zeggen is. De religieuze dichter Willem Barnard merkt 
over de zang het volgende op: ‘Het is ongelofelijk, dat wij geloven. En daarom zingen wij’. Bij het 
altaar gekomen wordt eerbiedig geknield of gebogen en vervolgens kust de priester het altaar; 
dit is een liefdevolle begroeting van Christus, want het altaar staat symbool voor Christus. Na de 
wegzending van het volk zal de priester nogmaals het altaar kussen. Zo omlijst de altaarkus de 
Eucharistie van het begin tot het eind. 

Opening en begroeting 
Na de altaarkus opent de priester de viering met hetzelfde kruisteken dat we bij het betreden van 
de kerk maakten. We doen met hem mee en tekenen onszelf nog eens met het teken waarin we zijn 
gedoopt. ‘We zijn samen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’. Zo is duidelijk 
dat we niet op eigen initiatief samenkomen maar in Gods’ Naam, op uitnodiging van Hem. Het gaat 
niet op de eerste plaats om wat wij te zeggen hebben maar om wat Hij ons te zeggen heeft. Na het 
kruisteken begroet de priester de aanwezigen, niet met zijn eigen woorden maar met woorden uit 
de H. Schrift: ‘De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van 
de heilige Geest zij met u allen’; of: ‘Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus 
Christus’. God zegt ons zijn genade, zijn vrede, zijn liefde toe. Nog voordat wij ook maar iets gezegd 
hebben klinkt Gods’ belofte al: ‘Ik ben met je. Ik weet wat je nodig hebt. Stel je vertrouwen op Mij’. Het 
is een begroeting als een geschenk. Het volk wenst de priester vervolgens toe dat ook zijn geest mag 
openstaan voor Gods’ genadevolle werking en antwoordt daarom: ‘En met uw geest’. 

Welkom/Inleiding
Daarna heet de priester de gelovigen welkom in meer alledaagse bewoordingen. Dit ‘welkom’ 
biedt tevens de gelegenheid om met enkele zinnen iets te zeggen over het thema of over de 
lezingen van de betreffende dag. 
Met een kruisteken, een begroeting en een welkom / inleiding is de openingsrite nog niet vol-
tooid. We zijn daarmee nog niet echt voorbereid op de viering van de Eucharistie, daarvoor moet 
er bij ons eerst nog iets ‘van binnen’ gebeuren. 
De volgende keer hoort u daar meer over.

Diaken Piet Steur.
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Deze reis wordt mogelijk gemaakt door de RK-regio Schagen en  
de parochies Langedijk, Schoorl, Burgerbrug,  Tuitjenhorn en Warmenhuizen 

 

 
 

Jongerenreis naar Taizé 
zaterdag 5 juli t/m zondag 13 juli 2014 

 

 

Ben je 15 jaar of ouder? (tot 30) 
Ga dan mee en beleef deze bijzondere reis! 

Kosten: €195 (alles inclusief) 
 
 

Voor meer informatie, zie:  
www.taizereisdekenaatalkmaar.nl 

 

of 
 

neem contact op met Karin Blaauw: 
tel. (072) 57 12324 

karinblaauw@hetnet.nl  
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Lourdes 2014  

 

Lourdes 2014  

Met de Lourdeswerkgroep ’t Veld, Heerhugowaard e.o.  

   
Waarom naar Lourdes? 

Vele duizenden pelgrims gaan naar Lourdes omdat zij geloven dat Maria daar verschenen 
is in een nis van de rots van Massabielle. Daardoor is Lourdes één van de plekken 
geworden, waar “de hemel de aarde raakt”. Zowel voor zieken als gezonden is het een 
oase van gebed en ontmoeting. In Lourdes kunt U niet alleen terecht met uw zorgen en 
verwachtingen, maar ook met uw dankbaarheid. De vieringen, de contacten en gesprekken, 
het stil genieten, samen bidden en zingen, de pelgrims die blijheid uitstralen en de 
hulpvaardigheid van vele vrijwilligers, het zijn allemaal momenten die een diepe indruk 
achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt. Een reis naar Lourdes is een betekenisvolle 
ontmoeting en een ervaring voor het leven die bemoediging geeft. 

Lourdesgroep gaat van 17 -23 september 2014 weer naar Lourdes.  

Het is een 6 daagse vliegreis onder auspiciën van de VNB. De week is volledig verzorgd en 
iedereen die Lourdes wil bezoeken geven wij de mogelijkheid om met ons mee te gaan. 
Bent u moeilijk ter been of is wandelen voor u te vermoeiend, dan zorgen wij dat u gebruik 
kunt maken van een rolstoel met begeleider. 

Uw hotelleidster is Ina van Schagen. 
Uw hotelpastor is Marion Bleeker 
 
Achter in de kerk liggen de flyers.  
En heeft U de mogelijkheid, kijk dan eens op internet: www.lourdes.nl 
 
Voor informatie en/of aanmelden: 
Ina van Schagen   072-5712020 
Jan Verkroost 072-5742743  
  
 
 

Lourdeswerkgroep ’t Veld, Heerhugowaard e.o.

Waarom naar Lourdes?
Vele duizenden pelgrims gaan naar Lourdes omdat zij geloven dat 
Maria daar verschenen is in een nis van de rots van Massabielle. Daar-
door is Lourdes één van de plekken geworden, waar “de hemel de 
aarde raakt”. Zowel voor zieken als gezonden is het een oase van ge-
bed en ontmoeting. In Lourdes kunt U niet alleen terecht met uw 
zorgen en verwachtingen, maar ook met uw dankbaarheid. De vie-
ringen, de contacten en gesprekken, het stil genieten, samen bidden 
en zingen, de pelgrims die blijheid uitstralen en de hulpvaardigheid van vele vrijwilligers, het zijn 
allemaal momenten die een diepe indruk achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt. Een reis naar 
Lourdes is een betekenisvolle ontmoeting en een ervaring voor het leven die bemoediging geeft.

Lourdesgroep gaat van 17 -23 september 2014 weer naar Lourdes.
Het is een 6 daagse vliegreis onder auspiciën van de VNB. De week is volledig verzorgd en iedereen 
die Lourdes wil bezoeken geven wij de mogelijkheid om met ons mee te gaan.
Bent u moeilijk ter been of is wandelen voor u te vermoeiend, dan zorgen wij dat u gebruik kunt 
maken van een rolstoel met begeleider.

Uw hotelleidster is Ina van Schagen.
Uw hotelpastor is Marion Bleeker

Achter in de kerk liggen de flyers.
En heeft U de mogelijkheid, kijk dan eens op internet: www.lourdes.nl

Voor informatie en/of aanmelden:  Ina van Schagen 072-5712020
     Jan Verkroost 072-5742743

De kermis komt er aan!
Over 14 dagen is het weer Noordender kermis, een feest voor iedereen.
Maar is het wel een feest voor iedereen, de aanlokkelijke uitstallingen, het geluid van de botsauto’s 
en van de zweef, je wilt er gewoon in, mee doen.
Voor mensen met een smalle beurs zijn het best moeilijke dagen om aan de vragende kinderen 
toe te geven.
Wanneer we delen met elkaar kunnen we zeker allemaal mee doen en dat delen met, daar gaat het om.
23 en 24 mei wordt er door de gezamenlijke kerken van Heerhugowaard weer een inzamelingsactie 
gehouden ten bate van de voedselbank Alkmaar/Heerhugowaard. Wij van de Caritas De Noord 
doen daar aan mee door weer een bagagewagentje neer te zetten bij de kerk. Het gaat weer om 
de bekende boodschappen zoals: pasta’s, koffie, thee, blikgroenten, potjes met groenten en al de 
boodschappen die wat langer houdbaar zijn. Hoewel i.v.m. de kermis de link gauw is gelegd naar 
alcoholische dranken is het niet de bedoeling dat die gegeven worden.
Zowel vrijdag als zaterdag is het mogelijk om boodschappen te doneren en geeft u liever contant 
geld, dat kan u dan deponeren in de brievenbus van de pastorie.
Voor mensen die gebruik mogen maken van de voedselbank is het een feest om een pakket te 
mogen ontvangen. Dus zij een feest en wij allen een mooi kermisfeest.
Namens PCI/caritas alvast bedankt voor uw bijdragen.

Jan van Schagen,
voorzitter PCI de Noord.
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Stationsweg 42A - 1702 AG  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.

Kwarkbol  van  € 2,95 voor  € 1,95 

Kampioentjes  3 + 1 GRATIS

Aardbeienkano  van  € 7,95 voor  € 6,95 

Reclame voor zaterdag 9 mei

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
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Nationale Sportweek
Flink gesport in de Nationale Sportweek met Sportservice Heerhugowaard
Van 19 t/m 26 april vond de Nationale Sportweek plaats. Sportservice Heerhugowaard 
organiseerde deze week voor verschillende doelgroepen sportieve activiteiten. Als klapper 
en afsluiting van de Nationale Sportweek was de derde editie van Heerhugowaard Beweegt, 
met als thema dit jaar: “Doe de Kanga” voor de koning.  
 
Jeugd & jongeren  
Sportbuurtwerkers van Sportservice Heerhugowaard namen voor twee dagen de pauzes van 
basisschool de Zevensprong en basisschool de Zeppelin over, om deze kennis te laten maken 
de nieuwe manier van buitenspelen. Er werd gebruik gemaakt van verschillende kleurenge-
bieden en speelkaarten. In totaal hebben zo’n 475 kinderen van de groepen 3 t/m 8 met veel 
plezier deelgenomen aan de nieuwe manier van pauze houden. Daarnaast is er ook in de mid-
dag op diverse schoolpleinen gestreden om een finale plek voor de Heerhugowaardse knik-
kerkampioenschappen op 21 mei. Op woensdagmiddag stond het Stadsplein in het teken van 
het Panna Knock Out Regiotoernooi. Maar liefst 70 kinderen en jongeren vanaf 10 jaar streden 
om de regiotitel Panna Knock Out Kampioen Heerhugowaard. Onder grote publieke belang-
stelling, in weer en wind, werd de sportieve strijd uiteindelijk gewonnen door Ilias el Bouziani.  
 
Senioren  
Ook de doelgroep senioren kwam deze week goed aan bod. Zij konden in de Nationale  
Sportweek deelnemen aan een sport- en spelinstuif 50+ in en rondom de sportkooi in Stad 
van de Zon. Er werden diverse balspelen beoefend en gesport op de aanwezige fitnessappa-
raten. Daarnaast vond er ‘Wandelen, voor ieder wat wils’ plaats. Voor het gemeentehuis op  
het Stadsplein verzamelden zich een mooi aantal geïnteresseerden. De groep werd ingedeeld 
in sportieve en recreatieve wandelaars. De sportieve wandelaars maakten een mooie tocht door  
het stadspark, met onderweg extra oefeningen naast het wandelen. De recreatieve wandelaars 
hebben de mozaïekroute door de Edelstenenwijk gelopen.   
 
Afsluitende recordpoging  
Als grote afsluiting van de Nationale Sportweek vond de jaarlijkse editie van “Heerhugowaard beweegt’ 
plaats. In 2012 deden 3300 kinderen mee aan de recordpoging touwtjespringen. Dit jaar was het thema 
dans: ‘Doe de Kanga voor de Koning! De Koningsdans sloot aan bij de Koningsspelen. Alle scholen kon-
den meedoen, ook als er geen aandacht werd besteed aan de Koningsspelen. Op vrijdag 25 april stemde 
iedere deelnemende school de radio af op Heerhugowaard A Life! Via deze zender werd om 10.00 uur 
het liedje ‘Doe de Kanga’ van Kinderen voor Kinderen gedraaid. Scholen registreerden het aantal dan-
sende kinderen en gaven dit door aan Sportservice Heerhugowaard. Het doel was meer bewegers dan 
vorige keer te halen, dus meer dan 3300 Helaas is het net niet gelukt het prachtige record van 2012 te 
verbeteren, maar toch hebben er maar liefst 1600 kinderen de Kanga voor de koning gedanst!

Even stilstaan…….., een hele vooruitgang
was het paradoxale motto van de 24e Stille-Omgangloop met  85 lopers uit Heerhugowaard en 
omringende plaatsen die op die maartse  zaterdag rond  acht uur met goed wandelweer in de 
vroege morgen bij de Noordender kerk vertrokken voor een voetreis van 60 km naar Amsterdam 
om daar in de nacht deel te nemen aan de historische  Stille Omgang , de moedertocht van alle 
hedendaagse stille tochten. Tevoren had pastor Leroy Kaak uit Noord-Scharwoude ons na een re-
isgebed gezegend. En zo’n start hoort bij de opzet van de loop: weliswaar een sportieve prestatie, 
daar niet van, maar die is toch niet het hoofddoel. Het is een pelgrimstocht waarbij in de kerken 
die worden aangedaan - kerken van velerlei gezindten- , overwegingen worden uitgesproken, met 
het  in de titel genoemde motto als uitgangspunt.  En daar werd kundig en pakkend over gefilosofeerd. 
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De Langedijkse Vronie van der Molen - zij zet elk jaar de route uit, steeds weer met de nodige vari-
atie-  had daarin twee nieuwe kerken opgenomen, zoals bijvoorbeeld de Fatimakerk in Amster-
dam, behorende tot een wijd vertakte parochie  van Portugees sprekende gelovigen, waaronder 
veel Brazilianen.  De pastor, vele jaren in Brazilië gewerkt,  vertelde daar het een en ander over.
Het samen optrekken, de onderlinge gesprekken, het muzikale intermezzo; het delen  van lief en 
leed , het tarten van het  lijf ; ingrediënten die je in de juiste sfeer brengen om  eerstens je goed te 
doen inleven in de boeiende Eucharistieviering  in de imposante Krijtberg , met monseigneur Ge-
rard de Korte, bisschop van Groningen, als celebrant,  en waarin zelfs ook ons eigen pelgrimslied 
was opgenomen.  Medeorganisator Arie Botman schroomde ook dit keer niet daar, vanachter de 
ambo,  in een kort woord op rake wijze de unieke formule van onze tocht te schetsen. En tweed-
ens: de Stille Omgang zelf, lopende tussen mensen die zonder een woord te zeggen voelbaar hun 
geloof uitdragen. Ook een ervaring , want zo’n sfeer  wordt zeldzamer. Volgend jaar krijgt de 25e 
tocht met recht een zilveren randje. Wie ervoor open staat, heeft in gedachten al weer geboekt. 
Eén daarvan is, de lezer  hartelijk groetend:
      Jan Tamis  

Opbrengst collecte Hartweek
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de Hartweek, de jaarlijkse 
collecteweek van de Hartstichting van 5 april tot en met 11 april.

We kijken terug op een prachtige Hartweek. Hartverwarmend 
om te zien hoe velen de strijd tegen hart- en vaatziekten steunen. 
Nederland gaf gul tijdens de collecte aan de deur, via de vele online 
collectebussen, in Etos-filialen en in restaurants. Daarom onze dank 
aan alle gevers en samenwerkingspartners die hieraan hebben 
meegeholpen. Maar in het bijzonder dank aan al onze vrijwilligers 
en collectanten voor de geweldige inzet! Zonder uw inzet was deze 
geweldige week niet mogelijk geweest! 
De collecte in De noord heeft €1191,53 opgebracht.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Hartstichting/Vrienden van de Hartstichting, Gon Meester

Familiemusical

 Vanaf zaterdagavond  wordt de Dionysiuskerk in Heerhugowaard 
omgebouwd tot decor voor een familiemusical. De musical wordt 
gespeeld door ruim 40 kinderen en tieners van 4 tot 15 jaar 
gesteund door enkele ouders. 
Zij zijn al twee maanden aan het oefenen, waaronder twee hele 
weekenden.  
Een bonte mix van liederen, gecombineerd met moderne dansen, 
schitterende kostuums en een prachtig decor.  
 
Echt een spektakel waarin de apostel Paulus gevolgd wordt op zijn 
spannende avonturen en reizen. 
Een bijbels verhaal met muziek, licht en geluid van nu. Al op 
meerdere plekken gespeeld en steeds opnieuw een mooi voorbeeld 
van geloofsbeleving anno 2014! 
25 mei 2014, 14.30 uur, Middenweg 248, Heerhugowaard, kaarten 
volw. 5 Euro en kinderen 3 Euro.   
Van harte welkom. 

  

Vanaf zaterdagavond wordt 
de Dionysiuskerk in Heer-
hugowaard omgebouwd tot 
decor voor een familiemusi-
cal. De musical wordt ge-
speeld door ruim 40 kinde-
ren en tieners van 4 tot 15 
jaar gesteund door enkele 
ouders. Zij zijn al twee 
maanden aan het oefenen, 
waaronder twee hele week-

enden. Een bonte mix van liederen, gecombineerd met moderne dansen, schitterende kostuums 
en een prachtig decor.
Echt een spektakel waarin de apostel Paulus gevolgd wordt op zijn spannende avonturen en rei-
zen. Een bijbels verhaal met muziek, licht en geluid van nu. Al op meerdere plekken gespeeld en 
steeds opnieuw een mooi voorbeeld van geloofsbeleving anno 2014.
25 mei 2014, 14.30 uur, Middenweg 248, Heerhugowaard, kaarten volw. € 5,- en kindenen € 3,-.
Van harte welkom.
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl

Klein Dorregeest 13A 
1911 NC  Uitgeest (A9)

Zandwikke 14 
1731 LN  Winkel

PLANKENSCHERM

 34,95
Grenen
180x180 cm

Geschaafde planken
Grenen 1,5x14x300 cm
van 4,19 voor

 

voor
  2,95

per stuk

Gaaspanelen
180x180 cm
van 19,95 voor

 
voor

  15,95
per stuk

0224 - 54 46 07
www.spaansen.nl
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Nieuw in Heerhugowaard: Stichting Veenhuizer Hoeven.
Stichting Veenhuizer Hoeven is begin van dit jaar opgericht door Femmy, Jack en Barbara. Wij 
bieden kleinschalige dagbesteding en paardrijden voor (jong)volwassenen en kinderen met een 
beperking aan. Ook mensen die tijdelijke behoefte hebben aan ontspanning door bijvoorbeeld 
een burn-out zijn bij ons welkom. 
Wij hebben een aantal paarden tot onze beschikking, ondere andere: Huni, een ijslander en 
Daisy, een Tinker. Daisy kan ook voor een menwagen lopen, dus een stukje mennen door het 
polderlandschap rond Heerhugowaard is  mogelijk.  Naast het omgaan en rijden met de paarden 
hebben wij ook een groenten-bloementuin, waar men heerlijk tot rust kan komen tijdens het 
zaaien en oogsten van de bloemen en groenten.
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedere deelnemer voldoende aandacht krijgt en zich veilig 
voelt op het paard zullen de groepen bij ons niet groter zijn dan 3 personen. De paardrijlessen 
zullen in eerste instantie plaats vinden op de woensdagmiddag. Ook de dagbesteding willen we 
graag klein houden zodat er tijd en aandacht is voor iedereen. 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het paardrijden, het verzorgen van 
de paarden en die kunnen assisteren tijdens de dagbesteding. Dus als je graag iets met paarden 
en mensen wilt doen, kom dan naar de opening om een kijkje in de stallen te nemen en je te laten 
informeren. Je kunt natuurlijk altijd contact opnemen via de mail of telefonisch.
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs op onze opening op zondag 18 mei van 13.00-16.00, 
Ons adres is:  
Veenhuizerweg 11b in Heerhugowaard.   
Voor vragen kunt u mailen naar info@veenhuizerhoeven.nl 
of bellen naar 06-37376332. 

Verloren
Op 5 april, Kom in de kas dag, ben ik mijn Gouden pinkringetje met steentje verloren. 
Hoogstwaarschijnlijk tussen het handbalveld en Kalanchoë kwekerij Slijkerman.

Atie Oudeman 
072-5712338

Verloren sportbroek
Jochem Blankendaal is op de weg van de gymzaal naar zijn huis (Middenweg 543A), zo’n 100 
meter, zijn lange zwarte Hummelbroek verloren. 
Is er misschien iemand die hem heeft gevonden? 
We horen het graag,  tel. 5727927 

of Middenweg 543A.
Jochem Blankendaal
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BART BEEMSTERBOER
uitvaartverzorging

Tel  06-135 749 93 
(bij melding overlijden 
dag en nacht bereikbaar)

Ongeacht waar u verzekerd, of van 
welke uitvaartvereniging u lid bent.

Rijdersstraat 126a | 1735 GG  ‘t Veld
e-mail  b.beemsterboer@ziggo.nl

Uw uitvaart verzorgd vanuit
mijn hart, naar uw wensen.

www.uitvaartbartbeemsterboer.nl

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

CAFE BLEEKER
 

ZATERDAG 7 JUNI
DRIE GANGEN DINER 27,50 P.P

RES. 5711335 

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
Heeft u ook regelmatig problemen 
met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet 
precies waarop u letten moet? 

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, 

hoeft geen probleem meer te zijn! 
Bel eens voor informatie of afspraak. 

Rob Verweij, RCN Niedorp, 
06-517 8 31 32, Winkel
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Abonnementsgeld 2014
Het is weer de periode dat de jaarlijkse abonnementsgelden van Contact be-
taald mogen worden. 
Helaas moeten we vanwege teruglopende advertentie-inkomsten en ver-
hoogde drukkosten het bedrag licht verhogen. 
De bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.

Wilt u het bedrag van € 20,- vóór 1 april 2013 overmaken op rekening-
nummer NL06RABO0386950989 (Contact) onder vermelding van 

- naam 
- straat
- huisnummer

Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan: 
Paul Mooij (072-5711625), 
of via een email naar: RedactieContactDeNoord@gmail.com

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

1704 PN Heerhugowaard
T:  0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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Zin in zingen van wereldmuziek op een bijzondere plek ?
In de school voor vrede van 13 juni 19.00 uur t/m 15 juni 17.00 uur

Zingen van meerstemmige liederen onder begeleiding van een bal-
kanzanger en een koordirigente.
Naast zingen maken we gebruik van de prachtige omgeving. 
De school van vrede ligt op het terrein van het liobaklooster 
midden in de duinen van Egmond. www.schoolvoorvrede.nl

kosten voor dit weekend: 
(slapen, eten, zingen)

€50,00 studenten
€100,00 laag inkomen
€200,00 volle prijs

Opgeven en info : 
coordinatie@schoolvoorvrede.nl
Tel: 0616385083

Wij hopen velen van jullie dan te ontmoeten

Anneke Breukel 

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De maaltijd van afgelopen vrijdag is weer heel goed bezocht. 
Tiny doet altijd haar uiterste best om er weer een heerlijke maaltijd 
van te maken. En dit keer had ze aan Marja van Langen gevraagd 
waar ze van hield. Ze wilde speciaal aandacht aan Marja besteden, 
omdat zij gaat verhuizen. Marja heeft dus vrijdag afscheid genomen. 
 Ze werd ook nog in het zonnetje gezet door Janet.
En kreeg een fotolijstje met een foto erin, die door het NOC een 
keer van haar is genomen. Het was weer erg gezellig. 

De data voor de komende tijd: 16 mei 2014 10.00 uur   koffie drinken op de pastorie
 30 mei 2014 10.00 uur   koffie drinken op de pastorie
 13 juni 2014 17.30 uur   maaltijd in het dorpshuis
Janet Wester     (5719382) 
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265)  
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705)  
Ria Boekel       (5719919)
Toos Mooij       (5710193)         U bent van harte welkom!

 
                                                                                                         

 
Zin in zingen van wereldmuziek op een bijzondere plek ?                       

                                                                                                                                                                                                                                                  

In de school voor vrede van 13 juni 19.00 uur t/m 15 juni 17.00 uur 

Zingen van meerstemmige liederen onder begeleiding van een 
balkanzanger en een koordirigente.  

Naast zingen maken we gebruik van de prachtige omgeving. De school van vrede ligt op het 
terrein van het liobaklooster midden in de duinen van Egmond.    www.schoolvoorvrede.nl 

 

kosten voor dit weekend: (slapen, eten, zingen) 

€50,00 studenten 
€100,00  laag inkomen 
€200,00  volle prijs 
 
 
 
Opgeven en info : coordinatie@schoolvoorvrede.nl 
                             Tel: 0616385083 
 
Wij hopen velen van jullie dan te ontmoeten  
 
Anneke Breukel 
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Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
 
 
 
 

Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl 
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl
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Dorcas Fietsdag Hemelvaartsdag in teken Westfriese stolp
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei aanstaande is de jaarlijkse Dorcas Fietsdag. 
Er is weer een aantrekkelijk parcours uitgezet van ongeveer 30 km langs de mooiste plekjes van 
Westfriesland. De tocht voert onder andere langs de dorpen Waarland, Heerhugowaard-de Noord, 
Obdam, Spanbroek, Opmeer, Hoogwoud, Nieuwe Niedorp en ’t Veld.
Zoals u van ons gewend bent wordt de fietstocht gecombineerd met een bezoek aan 
bezienswaardigheden uit deze streek. 
Dit jaar staat de Dorcas Fietsdag in het teken van de Westfriese stolpboerderij. De route voert 
langs een aantal pareltjes onder de stolpen, ontworpen door Ontwerp-  en Tekenbureau Koning 
BV (www.maarten-koning.nl) en sommige gebouwd door Ambacht BV, Aannemersbedrijf uit de 
Goorn. Deze stolpen zijn authentiek en onderscheiden zich door hun pure landelijke uitstraling. 
Deelnemers aan deze tocht kunnen enkele stolpen bezichtigen. 
Opstapplaatsen zijn: Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,  
   Heerhugowaard de Noord: Café Bleeker, Middenweg 550,
   Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173, 
   Obdam, RK Kerk: Dorpsstraat 149.
 
Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname kost € 5,00 voor volwassenen en voor kinderen € 2,50. 
 
De opbrengst van deze Fietsdag is bestemd voor de aanschaf van een ambulance voor een 
ziekenhuis in Sanya Juu, 35 kilometer ten oosten van Arusha, in Tanzania. In 2011 heeft een groep 
jongeren uit Obdam twee weken lang met stenen gesjouwd, water gehaald, specie gemaakt en 
gemetseld aan dit ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft met zijn capaciteit van 50 bedden een regionale 
functie.  Daarom moeten patiënten over grote afstanden vervoerd kunnen worden. Via deze tocht 
hoopt de Dorcas Ondernemersgroep voldoende geld in te zamelen voor een ambulance.

Voor meer informatie over Dorcas kunt U terecht op de website van Dorcas: www.dorcas.nl

Adri Wijnker,
Dorcas Ondernemersgroep Noord Holland-Noord, Tel. 06 12308275.

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525  Tel: 072-5710193            
                                   
Als ik dit stukje maak is het 5 mei, Bevrijdingsdag, en feest in 
het hele land. En dat is goed dat we de bevrijding vieren na de 
herdenking op 4 mei van de oorlog slachtoffers . 
Zelf was ik om 12.00 uur in ‘t Kruis bij de herdenking van 3 jonge 
soldaten uit hun gemeenschap. Éen daarvan was Anton Sijs, een 
broer van mijn moeder. Zij deden dit voor het eerst in 69 jaar en 
het was heel indrukwekkend. Met 3 verschillende verhalen hoe de 
families dit vernomen en verwerkt hebben.
Ook vele van u zullen nog uw herinnering hebben, ieder weer anders.

Komende maandag is dan onze laatste middag voor de zomer.
Het wordt een heel gezellige middag met muziek uit onze jeugd en wat weten we daar nog van?    
Van harte aanbevolen.
Begin juni komt er nog een Nieuwsbrief maar daarna zult u een tijdje niets van ons horen.
In de maanden juni-juli en augustus is er ook geen soos.
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON
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JAARPROGRAMMA
Slotmiddag 12 mei: Mevr. Haring test onze kennis van de muziek uit onze jeugd.
   Met koffie en een drankje sluiten we het seizoen af. 

28 mei is de laatste gymochtend voor de zomerstop.
2 september gaan we weer beginnen maar dan voortaan  op dinsdag

14 juni is de Rabo sponsorfietstocht.

Na de zomerstop beginnen we weer op 
1  september    met een fietstocht
2  september    gymochtend
8  september    vakantieverhalen quiz en bingo
21 oktober        Hr. Pols met verhalen over de douane
17 november    Wout Strootman met muziek van Annie MG Smit
 22/23 nov.        Winterfair
16 december     Kerstmiddag

Met vriendelijke groet; Truus van den Berg

Stichting steprace de Noord
Beste Noordenders,
De volgende deelnemers hebben zich ondertussen aangemeld:
Johan Bruin en Evelien Plak
Jari Veldman en Nick Beers
Fransybe van Woersem en Tjibbe van Woersem
Lex Rendering en Bob de Wit
Claus Snel en Roel Reus
Familie van Schagen doet mee met een Ludieke Step!!!
Thomas Kunst en Iep Stam
Ari Groot, Sander Bakker en Jur Stam
Margreth van de Berg en Ellen Kunst
Jet van de Berg en Roos Beemster

Deze lijst is de afgelopen weken dus al aardig aangevuld. Hiermee krijgen we het vertrouwen dat 
we een leuke avond gaan krijgen. Tevens zal er ook een stevige strijd gaan losbarsten. En de ludieke 
step van de familie van Schagen laat ook hier een nieuw licht op schijnen. Al met al goede berichten.

Wil je ook bij deze club aansluiten geef je dan op. stepracedenoord@hotmail.com
De school is weer begonnen dus deze week worden ook de inschrijfformulieren op de St Joseph-
school verwacht. Vul het formulier in en geef aan wat je wilt gaan doen. We rekenen op jullie.

Het programma op 23 mei:
18:15 uur: Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
  Skelterrace
  Steprace voor 6 t/m 12 jaar
20:00 uur: Steprace vanaf 12 jaar
21:00 uur:  Finish steprace

Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com

Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Miranda Groot, Rik Pancras
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Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

J. Slagter-Dingsdagtuin 21
1705 HV Heerhugowaard

info@rijschoolforyou.nl
www.rijschoolforyou.nl

072-5718661
06-29097017

- Hoog slagingspercentage (zie: www.rijschoolgegevens.nl);
- Erkend rij-instructeur voor faalangst, autisme en AD(H)D;
- Rij-instructeur met 15 jaar ervaring;
- Ook voor autorijles in automaat;
- Autorijles vanaf 16 jaar en 6 maanden;
- Gratis proefles (t.w.v. 42,50 euro) bij afname van pakket.

- 30 lessen (60 minuten)
- tussentijdse toets 
- praktijkexamen:

- 20 lessen (60 minuten)
- tussentijdse toets
- praktijkexamen:

1.100,-

1.525,-
- 40 lessen (60 minuten)
- tussentijdse toets 
- praktijkexamen:

1.545,-

- 30 lessen (60 minuten)
- tussentijdse toets
- praktijkexamen:

1.525,-
- 40 lessen (60 minuten)
- tussentijdse toets
- praktijkexamen:

1.945,-

L
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 28 apr.)
Beste mensen, Als ik om tien over zeven de straat uitloop wuift Anlette 
me een prettige wandeling toe. Het is heerlijk, windstil weer en zo loop 
ik de Doorbraak uit de Middenweg op. Wel neem ik al drie drinkbakjes 
uit de wijk mee! Het moet niet gekker worden! De auto’s zijn er, maar 
de fietsers laten het afweten. Het is natuurlijk meivakantie, de scholen 
zijn dicht en de jeugd zit thuis! Zo loop ik naar de Hasselaarsweg en 
deponeer het eerste afval in de nog nieuwe, gele afvalbak. Het valt me 
op dat er al aardig gemaaid is, maar volgens mij zijn sommigen ook op 
eigen houtje aan het maaien geweest. Het ziet er wel keurig uit! 
Wandelend naar de Westerweg zie ik niet veel rommel tussen het hier 
en daar al behoorlijk hoge gras. Bij hotel-restaurant Babylon ligt er afval 
rondom de gele bak. Ik doe het er maar in voordat de wind ermee gaat spelen! Op de Westerweg staat 
het inmiddels vol met fluitekruid, witte en paarse smeerwortel, boterbloemen en witte dovenetel. 
Terwijl ik sta te fotograferen rijdt Mirjam mij achterop, een gulle lach en een hartelijke groet wor-
den mijn deel! Een prachtige rode boot vaart voorbij. De schipper, wijdbeens aan het roer, staat 
te genieten van al het moois, wat hij passeert. Bij de fa. Stet staan de caravans en tenten buiten. 
Daar krijg ik vakantiekriebels van. Ik zie ons binnenkort al rijden ...! Let u dan een beetje op het 
zwerfvuil? De fietsbrug is op dit moment nog niet in gebruik en het tunneltje tussen Langedijk en 
Heerhugowaard wordt nu aan de zijkanten met steenslag afgewerkt.
Dan loop ik langs het station. Opvallend is, dat het hier erg schoon is. Houden zo! Het gebouw van het 
Waterschap weerspiegelt in het water. Terug loop ik langs de Westtangent. Ook hier wordt het steeds 
groener.  Bij de rotonde linksaf het laatste stuk op de Middenweg. Joop groet vanuit de huiskamer. De 
bokjes, groot en klein, springen heen en weer. Nog even wat afval dumpen en de laatste km. loop ik op 
weg naar de koffie. Erik groet me nog even. Ook hij maakt met zijn hond nog een rondje! 

·	   19 blikjes
·	   23 drinkbakjes
·	   16 plastic flesjes
·	   14 pk. sigaretten
·	     2 pk. shag
·	     2 fles 

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol, De Ploeg 10
tel. 5726170, mob. 06-18110970
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord 
is vanaf 1 mei 2014 opgehouden te bestaan.

Bibliotheek Kennemerwaard
Verhuizing bibliotheek Heerhugowaard De Noord
De bibliotheek in Heerhugowaard De Noord gaat 19 mei 2014 verhuizen. 
Momenteel wordt er hard gewerkt om het nieuwe onderkomen 
gereed te maken om daar de bibliotheek te kunnen herhuisvesten. De 
bibliotheek is vanwege de verhuizing naar de Torenburgstraat gesloten in de week van 19 tot 
en met 23 mei.
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Doelgroepen
Er is al lang over gesproken, maar nu gaat het toch echt gebeuren. De bibliotheek in De Noord gaat  
verhuizen naar de Torenburgstraat nummer 2. Bibliotheek Kennemerwaard heeft ervoor gekozen om 
zich op de doelgroepen jeugd tot en met 12 jaar te richten én op de minder mobiele volwassenen in 
de vestiging in De Noord. Dit zullen in de praktijk vooral ouderen zijn en ouders van jonge kinderen. De 
collectie wordt afgestemd op deze doelgroepen. Maar uiteraard is iedereen welkom. De bibliotheekpas 
van de bibliotheek in Heerhugowaard De Noord is te gebruiken bij alle vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard. Voor al uw reserveringen kunt u ook terecht op de nieuwe locatie in De Noord.

Wanneer?
De bibliotheek is in week van 19 tot en met 23 mei gesloten. U kunt uw boeken tijdens deze 
periode niet inleveren op de locatie De Noord. Uiteraard kunt u tijdens deze week in alle overige 
vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard terecht om materiaal terug te brengen en te lenen. 
Verlengen van bibliotheekmateriaal kan ook via www.bibliotheekkennemerwaard.nl. Tevens vindt 
u hier de openingstijden van de andere locaties van Bibliotheek Kennemerwaard. 
Op maandag 26 mei 2014 opent de bibliotheek haar deuren weer.

Nieuwe openingstijden
De vestiging in Heerhugowaard De Noord krijgt vanaf 26 mei 2014 nieuwe openingstijden. 
De bibliotheek is vanaf die datum geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 
17.00 uur. De bibliotheek zal dus meer open zijn dan voorheen, namelijk 20 uur per week in plaats 
van 18 uur per week.

Zelfbediening
Zelfbediening gaat zijn intrede doen. Materiaal dat u wilt lenen scant u zelf via een speciale balie. 
Het zelfbedieningsscherm geeft stap voor stap de handelingen aan die u moet doen. U kunt na 
het scannen kiezen voor een bon waar de gegevens van de geleende materialen op staan plus de 
vervaldatum. Zo  houdt u een goed overzicht. Ook inleveren van materiaal doet u voortaan zelf 
met behulp van dit apparaat.

Pinautomaat
In de vernieuwde bibliotheek kunt u niet meer met contant geld betalen. Nieuw is de pinautomaat, 
hier kun u ieder bedrag, zonder extra kosten, betalen. Ook kunt u vooraf een tegoed op uw pas zetten. 
Dit doet u door in te loggen in uw account op www.bibliotheekkennemerwaard.nl en via iDeal een 
bedrag te betalen. Kosten die u in de bibliotheek maakt kunnen van dit tegoed afgeschreven worden.

Feestelijke opening
Op dinsdag 3 juni vindt de officiële opening plaats op de nieuwe locatie aan de Torenburg-
straat 2. Meer informatie over de opening vindt u terzijnertijd op onze website: 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl    Stap in de wereld van de bibliotheek. U bent van harte welkom!

Sing-in in de bibliotheek
Op zaterdag 17 mei om 13.30 uur kunnen kinderen tot ongeveer 6 jaar meezingen met 
liedjes in de bibliotheek van Heerhugowaard Centrum. Sharon Cijs, van Muziek op Schoot 
Heerhugowaard en Omstreken, organiseert deze gezellige middag. De liedjes die gezongen 
worden gaan over het thema Lente.
Voor de Sing-in neemt Sharon haar gitaar mee en vertelt over de lente. Daarna wordt er gezellig 
gezongen. Kortom een gezellige middag voor kinderen tot ongeveer 6 jaar. Maar ook voor de 
pappa’s en mamma’s of opa’s en oma’s is het een leuke middag.   

Muzikale ontdekkingsreis
De naam ‘Muziek op Schoot’ staat symbool voor de veilige band met eenieder aan wie het kind 
gehecht is. Sharon start altijd met een persoonlijke begroeting, hierna volgen allerlei muzikale 
activiteiten. Samen plezier maken staat hierbij op de eerste plaats! 

Aanmelden
Wilt u samen met de kinderen op zaterdag 17 mei langs komen? J
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ullie zijn van harte welkom. Om 13.30 uur start de Sing-in op de derde etage van Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Heerhugowaard, Parelhof 1a. De toegang is gratis

NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling ROMANS
Allende, I Ripper  Spannend
Billingham, M Stervensuur  Spannend
Casey, J De Vreemde Bekende  Spannend
Collins, C Onder de grond  Algemeen
George, E Verloren Onschuld  Spannend
Harrewijn, A Miss Verstand  Romantisch
Hogan, Ph De wraak van Meneer Heming  Spannend
Kinsella, S De Vraagprijs  Romantisch
Klassen, J De Dansmeester  Romantisch
Treur, F De Woongroep  Algemeen
Vriens, J Meesterwerk  Romantisch
Williams, J Butcher’s Crossing  Spannend

Jeugdafdeling PRENTENBOEK
Bruna, D Nijntje helpt in huis  AP

 INFORMATIEVE BOEKEN T/M 9 JAAR 
Muller, G De moestuin van Sophie  AJ  groen 
 
 LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR          
Arjen Arjen Robben en de finale van
 De Champions League   
Stilton, T Het bevroren paradijs
     
 INFORMATIEVE BOEKEN  VANAF 9 JAAR
Malam, J Pomeï en andere verdwenen steden    J blauw 
          
 DVD
Avontuur Avontuur in het Maanlicht  A  
 
OPENINGSTIJDEN LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A  
Maandag  13.00 – 17.00 uur        Woensdag 13.00 - 17.00 uur 
  18.30 – 20.30 uur    18.30 – 20.30 uu
Vrijdag   13.00 – 17.00 uur
  18.30 – 20.30 uur
NIEUWE OPENINGSTIJDEN M.I.V. 26 MEI 2014:
LOCATIE DE NOORD, TORENBURGSTRAAT 2, 1704 CE HEERHUGOWAARD

Maandag 13.00 - 17.00 uur      Dinsdag           13.00 – 17.00 uur
Woensdag       13.00 – 17.00 uur Donderdag      13.00 – 17.00 uur
Vrijdag            13.00 – 17.00 uur
Telefoon: 072-5712004  www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.n

OPENINGSTIJDEN LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A 
maandag 10.00-20.00 uur dinsdag 13.00-17.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur zaterdag 10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805  www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
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Verhuizing bibliotheek
(in rondeel-vorm geschreven)

De bibliotheek komt
bijna terug op haar eerste plek
waar de uitlening ooit begon

De bibliotheek komt
naast speelzaal ‘de Ukkehut’
in een stukje van de school

De bibliotheek komt
bijna terug op haar eerste plek

© Marry Overtoom-Bruin

Nieuws van hugo girls
Er zijn de afgelopen weken alleen bekerwedstrijden en recreanten-
wedstrijden geweest. Alleen de D1 bekert verder. Die mogen a.s. 
woensdag tegen Niedorp proberen de volgende ronde te halen. 
Dat zou moeten kunnen. Verder staan in dit Contact alle wedstrij-
den voor de rest van het seizoen. Er zijn heel veel wijzigingen dus 
het leek ons wel handig om alvast alles in dit Contact te zetten.

We hebben nog steeds een vacature.
We zoeken nog iemand die handig is. Dus als er een handi-
ge vader, moeder, opa, oma of (partner van) een spelend lid 
is dan horen we dat graag. Af en toe moet er iets vernieuwd 
worden in ’t Rondeel of op het handbalveld. En er moet ie-
mand van de handbal zitting nemen in Stichting Dorpshuis 
als contactpersoon tussen Hugo Girls en de Stichting. Dus 
ben je handig en wil je wel wat doen voor de handbal meld 
je dan bij Ingrid Commandeur (ingridenandre@quicknet.nl). 

Als je wilt handballen dan kun je je opgeven bij Linda Rezelman l.rezelman@kpnmail.nl. 6- jarigen 
zijn welkom maar ook de wat ouderen zijn van harte welkom. We krijgen waarschijnlijk een nieuw 
seniorenteam en daar zouden best nog wat meiden bijkunnen. Het is mogelijk om voor 2 maan-
den lid te worden, dan mag je ook wedstrijden meespelen maar ben je niet verplicht lid te worden 
en het kost ook niets. 2 maanden gratis lidmaatschap geldt voor iedereen die wil gaan handballen.
Veel succes iedereen.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS Transportbedrijf Piet Oudeman
   Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Milou deBoer 12 mei Sam Groot 18 mei
Lisa Dekker 16 mei Pascalle Beers 19 mei
Lisanne Oudeman 18 mei

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams 
met de sponsors.
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F2 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
F1 Snoek motoren
E2 KWS
E1 Loonbedrijf Veldman              www.loonbedrijfveldman.nl
D3 Partycentrum Bleeker     www.caferestaurantbleeker.nl
D2 KWS
D1          SHW
C2 Hugo’s vrienden
C1 Autoservice Bakker -    www.autoservicebakker.nl
B2 Attent Arno en Silvia Groen
B1 Autowaard
A1 Timmerbedrijf Snel
Dames 4 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
 Stukadoorsbedrijf Overtoom
Dames 2 Snack & Eethuis Hugo                                      www.snackeethuishugo.nl
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg  www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl

Op 14 juni is weer de Rabo fietstocht en wij mogen ook meefietsen. Het liefst met 10 personen 
omdat we dan de maximale 300 euro krijgen. Elke fietser minder is 30 euro minder. Dus natuurlijk 
de vraag: Wie wil er meefietsen op 14 juni. Aanmelden kan bij Ingrid, ingridenandre@quicknet.nl

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
12/5-13/5 Dames 2   19/5-20/5 Dames 3
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

PROGRAMMA ZATERDAG 10 MEI T/M VRIJDAG 16 MEI (VELD)     
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 De Noord 11:15 10.45 ------
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 De Noord 19:30 19.0 ------
DAMES 3 11-mei S.V. Wieringerwaard DS1 - HG DS3 Olympia 13:00 12.00 ------
DAMES 4   VRIJ        
A 1 11-mei Victoria O DA1 - HG DA1 Obdam 10:45 10.00 ------
B 1 11-mei Victoria O DB1 - HG DB1 Obdam 12:00 11.15 ------
B 2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 De Noord 10:00 09.30 ------
C 1 11-mei S.C. Dynamo DC1 - HG DC1 Ursem 11:00 10.00 ------
C 2 11-mei Niedorp DC2 - HG DC2 Niedorp 14:00 13.15 ------
D 1 10-mei Meervogels’60 D1 - HG D1 Akersloot 10:45 09.45 ------
D 2  10-mei Hollandia T D1 - HG D2 Tuitjenhorn 12:00 11.00 ------
D 3 11-mei D.S.O. D3 - HG D3 Den Helder 13:45 12.30 ------
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 De Noord 15:00 14.30 ------
E2 11-mei Koedijk E1 - HG E2 Koedijk 11:15 10.15 ------
F1 10-mei HG F1 - SSV F1 De Noord 14.00 13.30 ------
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 De Noord 13:00 12.30 ------
RECR. 1 12-mei Westfriezen DR3 - HG DR1 Zwaag 19:30 18.30 ------
RECR. 2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 De Noord 19:30 19.00 ------
WIJZIGING: Zat 10 mei: F1 - Vrone verplaatst naar 18 mei     
  Zat 10 mei: F1 - SSV F1 om 14.00 uur (ipv 31 mei) 
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PROGRAMMA ZATERDAG 17 MEI T/M VRIJDAG 23 MEI (VELD)      
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 18-mei A & O DS1 - HG DS1 A & O - Oosterhout 12:30 11.15 ------
DAMES 2 18-mei Tonegido DS2 - HG DS2 Tonegido - Tonegido 12:30 11.30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 17-mei HG DS4 - Kleine Sluis DS2 De Noord 19:00 18.30 ------
DAMES 4 22-mei Geel Zwart DS3 - HG DS4 ‘t Zand 20.15 19.15 ------
A 1 18-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 De Noord 12:15 11.45 ------
A 1 22-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 De Noord 19:00 18.30 ------
B 1 18-mei HG DB1 - Westfriezen DB1 De Noord 13:30 13.00 ------
B 2 21-mei Meteoor DB2 - HG DB2 Hoogwoud 19:00 18.15 RES.SH
C 1 18-mei S.S.V. DC1 - HG DC1 S.S.V. 11.00 10.00 ------
C 2 18-mei HG DC2 - Wijk aan Zee DC1 De Noord 10:00 09.30 ------
D 1 17-mei HG D1 - H.C.V.’90 D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 2  17-mei HG D2 - D.S.O. D2 De Noord 14:00 13.30 ------
D 3 17-mei HG D3 - Tornado D3 De Noord 13:00 12.30 ------
E1 17-mei HG E1 - Monnickendam E1 De Noord 12:00 11.30 ------
E2 17-mei Vrone E1 - HG E2 St Pancras 13:30 12.30 ------
F1 17-mei Tornado F1 - HG F1 Heerhugowaard 10:00 09.15 ------
F1 18-mei HG F1 - Vrone F1 De Noord 11.00 10.30 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1 21-mei HG DR1 -Victoria O DR3 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 19-mei Vido DR2 - HG DR2 Dop Purmerend 19:00 18.00 ------
WIJZIGING: Zon 18 mei: SSV C1 - C1 om 11.00 uur (ipv 17 mei om 10.00 uur)  
  Zon 18 mei: F1 - Vrone om 11.00 uur (ipv 10 mei)   
  Zon 18 mei: B1 - Westfriezen B1 om 13.30 uur (ipv 11.00 uur)   
  Don 22 mei: A1 - Geel Zwart A1 om 19.00 uur (ipv 25 mei)   
  Don 22 mei: Geel Zwart Dames 3 - Dames 4 om 20.15 uur (ipv 25 mei) 

PROGRAMMA ZATERDAG 24 MEI T/M VRIJDAG 30 MEI (VELD)  AANW./   
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 De Noord 19:30 19.00 ------
DAMES 2 27-mei HG DS2 - Victoria O DS2 De Noord 19:30 19.00 ------
DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2 De Noord 12:00 11.30 ------
DAMES 4   VRIJ        
A 1   VRIJ        
B 1 25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1 De Noord 13:15 12.45 ------
B 2 25-mei HG DB2 - Quick DB1 De Noord 14:15 13.45 ------
C 1 25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
C 2 25-mei HG DC2 - Vrone DC2 De Noord 10:00 09.30 ------
D 1 24-mei HG D1 - Tornado D2 De Noord 14:00 13.30 ------
D 2  24-mei HG D2 - Schagen D2 De Noord 13:00 12.30 ------
D 3 24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 De Noord 12:00 11.30 ------
E1 25-mei Vido E4 - HG E1 Dop Purmerend 11:15 10.15 ------
E2 24-mei HG E2 - KSV E3 De Noord 11:00 10.30 ------
F1 25-mei DSS F1 - HG F1 Heemskerk 11:00 10.00 ------
F2 25-mei DSS F2 - HG F2 Heemskerk 12:00 11.00 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
WIJZIGING: Don 22 mei: A1 - Geel Zwart A1 om 19.00 uur (ipv 25 mei)   
  Din 27 mei: Dames 2 - Victoria O Dames 2 om 19.30 uur (ipv 29 mei)   
  Don 22 mei: Geel Zwart Dames 3 - Dames 4 om 20.15 uur (ipv 25 mei)  
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PROGRAMMA ZATERDAG 31 MEI T/M VRIJDAG 06 JUNI (VELD)   AANW./   
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTR RES.SH.
DAMES 1 1-jun Kleine Sluis DS1 - HG DS1 Anna Paulowna 13:00 11.45 ------
DAMES 2 1-jun Berdos DS2 - HG DS2 Bergen 11:30 10.30 ------
DAMES 3 1-jun S.V. Beemster DS1 - HG DS3 Beemster 12:00 11.00 ------
DAMES 4 1-jun HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 De Noord 11:00 10.30 ------
A 1 1-jun Valken DA2 - HG DA1 Venhuizen 14:15 13.15 RES.SH
B 1   VRIJ        
B 2 1-jun Hollandia T DB1 - HG DB2 Tuitjenhorn 12:00 11.00 ------
C 1 31-mei KSV DC1 - HG DC1 t Kruis 17:00 16.15 ------
C 2 31-mei Lacom ‘91 DC2 - HG DC2 Noord-Scharwoude 18:00 17.15 ------
D 1 31-mei Lacom ‘91 D1 - HG D1 Noord-Scharwoude 16:30 15.45 ------
D 2  1-jun Niedorp D2 - HG D2 Niedorp 11:50 11.00 ------
D 3 31-mei Petten/HVS D1 - HG D3 Petten 11:00 10.00 ------
E1 31-mei HG E1 - Graftdijk E2 De Noord 13:00 12.30 ------
E2 1-jun A & O E1 - HG E2 A & O - Oosterhout 11:15 10.15 ------
F1   VRIJ        
F2 31-mei HG F2 - JHC F2 De Noord 14.00 14.30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
WIJZIGING: Zat 31 mei: KSV C1 - C1 om 17.00 uur (ipv 11.30 uur)    
  Zon 01 jun: AenO E1 - E2 om 11.15 uur (ipv 31 mei)    
  Zat 31 mei: F2 - JHC F2 om 15.00 uur (ingelast)     
  Zat 31 mei: F1 - SSV F1 is verplaatst naar 10 mei     
  Zat 31 mei: F2 - JHC F2 om 14.00 uur (ipv 15.00 uur)    
  Zon 01 jun: Dames 2 - Berdos 2 om 11.30 uur (ipv 13.00 uur) 

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER   
R1 7-mei HG DR1 - ‘t Fortuin/VVW DR3 20:00 ?
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 13:00 Sen Kuilboer-Pien vd Berg
F1 10-mei HG F1- SSV F1 14:00 Noor Blankendaal-Lisa Dekker
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 15:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 19:30 ?
B2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 10:00 Jocelyn Berkhout
DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 11:15 Henk Brinkmann
R2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 19:30 Karin Oudeman
E1 17-mei HG E1 - Monnickendam E1 12:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 17-mei HG D3 - Tornado D3 13:00 Dames 2
D2 17-mei HG D2 - D.S.O. D2 14:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 17-mei HG D1 - H.C.V.’90 D1 15:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 4 17-mei HG DS4 - Kleine Sluis DS2 19:00 Annie Groenland
C2 18-mei HG DC2 - Wijk aan Zee DC1 10:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
B1 18-mei HG DB1 - Westfriezen DB1 13:30 ?
A1 18-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 12:15 Monique Oudeman
F1 18-mei HG F1 - Vrone 11.00 dames 3
R1 21-mei HG DR1 -Victoria O DR3 20:00 Karin Oudeman
A1 22-mei HG DA1 - Geel Zwart DA1 19:00 Nel Borst
E2 24-mei HG E2 - KSV E3 11:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 12:00 recreanten 1
D2 24-mei HG D2 - Schagen D2 13:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 24-mei HG D1 - Tornado D2 14:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 19:30 ?
C2 25-mei HG DC2 - Vrone DC2 10:00 Esmée Mooij-Jolijn Brouwer
C1 25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
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DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2 12:00 Monique Oudeman
B1 25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1 13:15 ?
B2 25-mei HG DB2 - Quick DB1 14:15 ?
DAMES 2 27-mei HG DS2 - Victoria O DS2 19:30 ?
E1 31-mei HG E1 - Graftdijk E2 13:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
F2 31-mei HG F2 - JHC F2 14:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
DAMES 4 1-jun HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 11:00 Joyce Hey

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
 
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel. 
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt  regelmatig dat iemand niet op komt dagen. 
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander. Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven. tel nr 072-
5711428 of via de mail: marcoannet@gmail.com 

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

 van tot van tot van tot 
 19.15 21:45      
7-May marianne gieling        

 12:15 14:15 14:15 16:30 18:45 21:30 
10-May marijke dekker anniek dekker en isa groot silvie appelman  

9:15 11:15 11:15 13:30    
11-May judith de mees roos groot en mieke kroon  

 18:45 21:30      
12-May sarita wijnker

 11:15 13:45 13:45 16:15 18:15 20:45 
17-May Mariska ursem ellen kunst en janine bakker ilja groot  

9:15 11:45 11:45   15:00    
18-May corina slijkerman en marijn kunst maureen borst  en marlou oudeman 

 19:15 21:45      
21-May milou de boer        

 18:15 20:45      
22-May mandy loos        

 10:15 13:00 13:00 15:45 18:45 21:30 
24-May sandra gouverneur maartje deken carina Borst  

 9:15 11:45 11:45 14:00 14:00 16:15 
25-May simone drenth kim snoek en jonna spek deanne molenaar en melanie van diepen 

 18:45 21:30      
27-May astrid Tesselaar 

 12:15 14:15 14:15 16:30 
31-May Irma Nauta-van langen kirstin ligthart en roos snel 

 10:15 13:00      
1-Jun       Carin Dekker  
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Activiteitenkalender Half mei halve finale penaltybokaal
 24 mei finale penaltybokaal
 8 – 9 juni Berdosweekend
 Half juni taartentoernooi 

HUGO’S  VRIENDEN  steekt hugo girls in het nieuw!
Hugo’s vrienden heeft mooie nieuwe reserve shirts gesponsord voor Hugo Girls. 
Wij zijn de vrienden erg dankbaar voor dit gebaar. 
En nu kunnen we in uit wedstrijden ontzettend mooi voor de dag komen. 
Namens Hugo Girls een dank aan alle vrienden van Hugo’s.

TV ’t Noord End �����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

Zin om te tennissen tijdens de zomerstop?
Neem een zomerlidmaatschap bij TV ’t Noord End

Voor de leden van Hugo Boys en Hugo Girls

Binnenkort begint de zomerstop bij de handbal en de voetbal. Vind 
je het fijn om in de zomer tóch lekker actief bezig te blijven? Kom 
dan 3 maanden tennissen bij TV ’t Noord End!
Speciaal voor leden van de handbal en voetbal biedt TV ’t Noord 
End jou een Zomerlidmaatschap aan:

3 maanden Zomerlid van TV ‘t Noord End voor maar € 50,-*

Wat zijn de voordelen voor jou? 
·	 Je bent vanaf 1 juni drie maanden lang zomerlid bij TV ‘t Noord End
·	 Je mag zo vaak tennissen als je maar wilt
·	 Wij schrijven je officieel in als KNLTB-lid (dus  je kunt aan je ranking werken!)
·	 Je mag meedoen aan alle tennistoernooien bij TV ’t Noord End en bij andere verenigingen
*Deze prijs is inclusief € 15,- inschrijfkosten van de KNLTB

Hoe word je Zomerlid bij TV ‘t Noord End?
Download het inschrijfformulier www.tvnoordend.nl of haal een exemplaar in de tenniskantine.
Noteer op het formulier dat het om een zomerlidmaatschap gaat.
Wij maken je lidmaatschap in orde en zien je graag vanaf 1 juni op het tennispark!
Hopelijk tot ziens op de tennisbaan!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van TV ’t Noord End

Voorwaarden van het Zomerlidmaatschap
* Je draait 1 keer kantinedienst 
* Het zomerlidmaatschap is voor maximaal 3 jaar
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Hugo Boys seizoen 2013-2014 

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag  10 mei   Vrijdag  16 mei

Koersbal 

Zaterdag  17 mei
Hugo Boys
9.30  uur  Walther Tesselaar
13.00 uur  Ruud Tesselaar/ Hans Borst

Zondag  18 mei
Hugo Boys  ?

Maandag  19  mei 
tafeltennis

Dinsdag  20  mei
Kbo

Woensdag  21 mei
Revas
Senioren gym

Donderdag  22 mei
Training Hugo Boys

Vrijdag  23  mei                                                                                                     
koersbal

 
Hugo Boys
9.30  Gerard Klerqe
13.00  geen Programma
19.30  afdansen Revas

Zondag  11 mei         
 Hugo Boys
9.45 uur  Ria Borst
Leden:  Anne roos Groot
14.00 uur   Laura Bockweg/ Yvon 
Leden : Dolf Ursem/ Dylan de Cocq

Maandag  12 mei
Tafeltennis  Puinhoop 
 
Dinsdag  13 mei 
Kbo

Woensdag  14 mei
Senioren gym
Revas
Hugo Boys  
Ruud Tesselaar

Donderdag  15  mei
Training  hugo-boys 

Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  11 MEI 2014     
Terreindienst: Vincent Molenaar / Paul vd Fluit      
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter  
11003 Hugo-Boys 1   WMC 1   14:00  J. van der Winden  
0 Hugo-Boys 2   vrij       
63602 Uitgeest 8   Hugo-Boys 3  13:30 12:30   
144824 Hugo-Boys 4  Succes 5   10:45 10:00 Marcel Numan  
63748 Hugo-Boys 5  VZV 3   10:45 10:00 G. Vinke    
154158 Grasshoppers A 1  Hugo-Boys A 1  12:00    
0 Hugo-Boys VR 1   vrij       
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 18 mei 2014     
Terreindienst:          
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter
69396 RK EDO A1   Hugo-Boys A 1 14:00    
Deze wedstrijd zal nog worden verplaatst naar een andere datum ivm het jeugdtoernooi.   



36 37

De dames van v.v. Hugo Boys zijn op zoek naar versterking!
 
Voor het seizoen 2014/2015 zijn de dames van Hugo Boys op zoek naar versterking! Dit gezellige 
en fanatieke team speelt in de 5e klasse op zondag, en kan nog wel wat nieuwe talenten gebruiken.  
Ben jij of ken jij dat talent? Kom eens bij ons langs!
Ook als je nog geen ervaring hebt met voetballen, ben jij (en je vriendin, buurmeisje, zus) 
van harte welkom!
 
Onze dames komen uit alle windstreken. Dus kom je uit ‘t Kruis, HHW-zuid, -centrum of De Noord; je 
hebt altijd een maatje om mee te fietsen/rijden. Ook vanuit regio Hoogwoud/Winkel rijd je niet alleen!
 
We trainen op de dinsdag- en donderdagavond van 19.30 - 21.00 uur.
Wil je een keer komen kijken? Kom gerust langs! Meetrainen kan uiteraard ook. 
Stuur dan even een mailtje naar hugoboysdames@gmail.com, zodat we weten dat je komt.  Gezellig!

Tot snel bij Hugo Boys!
        

Pupil van de Week 

Pupil van de week voor deze wedstrijd:
11 Mei  

Hugo Boys 1 - WMC  1
is

Sem van Renswoude
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:  0900 – 8844  (Bij spoed 1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar: 072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek: 072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Mevr.Gerda Roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

Secretariaat   Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Abonnementsgeld 2014
Het is weer de periode dat de jaarlijkse abonnementsgelden van Contact be-
taald mogen worden. 
Helaas moeten we vanwege teruglopende advertentie-inkomsten en ver-
hoogde drukkosten het bedrag licht verhogen. 
De bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.

Wilt u het bedrag van € 20,- vóór 1 april 2013 overmaken op rekening-
nummer NL06RABO0386950989 (Contact) onder vermelding van 

- naam 
- straat
- huisnummer

Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan: 
Paul Mooij (072-5711625), 
of via een email naar: RedactieContactDeNoord@gmail.com

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

KERMIS DE NOORD

VRIJDAG 23 MEI  
HENKIE CD AANVANG 2100 UUR  18+

ZATERDAG 24 MEI  
VOLENDAM ALIVE FEESTBAND

ZONDAG 25 MEI 
HIJGENDE HERTEN VANAF 1700 UUR   
‘S AVONDS DE KERMISBAND IMPACT

MAANDAG 26 MEI 
EERSTE DEUNTJE PAUL VLAAR  

VANAF 1100 UUR
DAARNA KATKNUPPELEN 1400 UUR  

VANAF 1600 UUR PAUL VLAAR
‘S AVONDS IMPACT

 
MART EN HANS 

EN MEDEWERKERS 
WENSEN U GEZELLIGE 

KERMISDAGEN TOE

DE MOLEN 57 TE NIEUWE NIEDORP

Aan de achterzijde uitkijkend op prachtige 
eeuwen oude bomen, aan de voorzijde een 
heerlijk vrij uitzicht in de straat. 
Als deze ligging u aanspreekt, dan leiden wij u 
graag rond in deze uitstekend onderhouden 
TWEE ONDER EEN KAP WONING met aange-
bouwde GARAGE en ZONNIGE TUIN. 
Begane grond: L-vormige woonkamer met 
royale lichtinval v.v. fraaie Larix vloerdelen. 
Aan de achterzijde treft u het eetgedeelte met 
openslaande tuindeuren, grenzend aan de half 
open hoekkeuken, bijkeuken, binnendoor te 
bereiken garage. 1e Verd.: badkamer met duo 
ligbad v.v. douchegedeelte, 2e toilet en elek-
trische vloerverwarming, 3 ruime slaapkamers. 
2e Verd.: royale zolder met mogelijkheid voor 
een 4e slaapkamer, diverse bergruimte. 

Inhoud: 340 m3 
Woonopp: 100 m2
Oppervlak: 215 m2 
Bouwjaar: 1990

VRAAGPRIJS € 225.000,- kosten koper

DE MOLEN 57 TE NIEUWE NIEDORP

Aan de achterzijde uitkijkend op prachtige eeuwen 
oude bomen, aan de voorzijde een heerlijk vrij uitzicht 
in de straat. Als deze ligging u aanspreekt, dan leiden 
wij u graag rond in deze uitstekend onderhouden 
TWEE ONDER EEN KAP WONING met aangebouwde 
GARAGE en ZONNIGE TUIN. 
Begane grond: L-vormige woonkamer met royale lich-
tinval v.v. fraaie Larix vloerdelen. Aan de achterzijde 
treft u het eetgedeelte met openslaande tuindeuren, 
grenzend aan de half open hoekkeuken, bijkeuken, 
binnendoor te bereiken garage. 1e Verd.: badkamer 
met duo ligbad v.v. douchegedeelte, 2e toilet en 
elektrische vloerverwarming, 3 ruime slaapkamers. 
2e Verd.: royale zolder met mogelijkheid voor een 4e 
slaapkamer, diverse bergruimte. 

VRAAGPRIJS € 225.000,- kosten koper 

Inhoud: 340 m3 
Woonopp: 100 m2
Oppervlak: 215 m2 

Bouwjaar: 1990

Zijn wij het juiste kantoor voor u?      ja       nee✓

Aan de achterzijde uitkijkend op prachtige 
eeuwen oude bomen, aan de voorzijde een 
heerlijk vrij uitzicht in de straat. Als deze 
ligging u aanspreekt, dan leiden wij u 
graag rond in deze uitstekend onderhouden 
TWEE ONDER EEN KAP WONING met aange-
bouwde GARAGE en ZONNIGE TUIN. Begane 
grond: L-vormige woonkamer met royale 
lichtinval v.v. fraaie Larix vloerdelen. Aan 
de achterzijde treft u het eetgedeelte met 
openslaande tuindeuren, grenzend aan de 
half open hoekkeuken,  bijkeuken, binnen-
door te bereiken garage. 1e Verd.: badka-
mer met duo ligbad v.v. douchegedeelte, 
2e toilet en elektrische vloerverwarming, 3 
ruime slaapkamers. 2e Verd.: royale zolder 
met mogelijkheid voor een 4e slaapkamer, 
diverse bergruimte. 

 
    

De Andere MakelaarDe Andere Makelaar
Trambaan 85, Nieuwe Niedorp (Winkelhart Niedorp)  Tel: (0226) 411122 

 www.selectmakelaar.nl  info@selectmakelaar.nl 

Lid van:

Zijn wij het juiste kantoor voor u ?      ja       nee✓

TE KOOP
DE MOLEN 57 TE  NIEUWE NIEDORP 

VRAAGPRIJS: e 225.000,- k.k.

Bouwjaar : 1990
Inhoud : 340 m3
Woonopp. : 199 m2
Oppervl. : 215 m2

Zijn wij het juiste kantoor voor u?      ja       nee✓

Aan de achterzijde uitkijkend op prachtige 
eeuwen oude bomen, aan de voorzijde een 
heerlijk vrij uitzicht in de straat. Als deze 
ligging u aanspreekt, dan leiden wij u 
graag rond in deze uitstekend onderhouden 
TWEE ONDER EEN KAP WONING met aange-
bouwde GARAGE en ZONNIGE TUIN. Begane 
grond: L-vormige woonkamer met royale 
lichtinval v.v. fraaie Larix vloerdelen. Aan 
de achterzijde treft u het eetgedeelte met 
openslaande tuindeuren, grenzend aan de 
half open hoekkeuken,  bijkeuken, binnen-
door te bereiken garage. 1e Verd.: badka-
mer met duo ligbad v.v. douchegedeelte, 
2e toilet en elektrische vloerverwarming, 3 
ruime slaapkamers. 2e Verd.: royale zolder 
met mogelijkheid voor een 4e slaapkamer, 
diverse bergruimte. 

 
    

De Andere MakelaarDe Andere Makelaar
Trambaan 85, Nieuwe Niedorp (Winkelhart Niedorp)  Tel: (0226) 411122 

 www.selectmakelaar.nl  info@selectmakelaar.nl 

Lid van:

Zijn wij het juiste kantoor voor u ?      ja       nee✓

TE KOOP
DE MOLEN 57 TE  NIEUWE NIEDORP 

VRAAGPRIJS: e 225.000,- k.k.

Bouwjaar : 1990
Inhoud : 340 m3
Woonopp. : 199 m2
Oppervl. : 215 m2
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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl


